Lublin, dn. 12.01.2022r.

Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, iż na terenie Państwa gminy, planujemy do realizacji budowę sieci
światłowodowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Celem Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC) jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów
rozwoju kraju, za które przyjęto: szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne
użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.
W powiecie lubelskim programem objętych jest ponad sto placówek szkolnych i ponad trzydzieści
pięć tysięcy gospodarstw domowych.
Technologia budowy sieci zakłada wykorzystanie istniejącej podbudowy słupowej niskiego
napięcia własności PGE, wykorzystanie słupów oświetleniowych będących własnością Urzędu
Gminy oraz budowę nowej doziemnej sieci światłowodowej. Szkoły na terenie Państwa gminy
zostaną podłączone do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej korzystając z darmowego 10-cio
letniego abonamentu uzyskując tym samym dostęp do wszystkich usług oferowanych w tej sieci.
Beneficjentem programu jest firma FIBEE I Spółka z o.o. z siedzibą w Wysogotowie,
ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, działająca w GRUPIE INEA, w ramach której działają
spółki: FIBEE, FIBER1, WIELKOPOLSKA SIEĆ SZEROKOPASMOWA, OPERATOR WSS i inne.
INEA S.A. jest multimedialnym operatorem telekomunikacyjnym z Wielkopolski, posiadającym
10.000 tys. kilometrów światłowodu, świadczącym szereg nowoczesnych usług, w tym usługi
telewizji cyfrowej, szybki Internet oraz usługi telefoniczne i mobilne. Z usług INEA S.A. każdego dnia
korzysta ok. 750.000 Wielkopolan.
Generalnym wykonawcą przedsięwzięcia jest nasza firma tj. TELEKOM DATA Spółka z o.o.
z siedzibą w Zakrzewie, przy ul. Pasjonatów 15, 62-070 Dopiewo, oddział w Lublinie, ul. Bohdana
Dobrzańskiego 7B, 20-262 Lublin. Informujemy również że rozpoczęły się już prace projektowe
na terenie gminy, celem ustalenia przebiegu sieci światłowodowej w poszczególnych
miejscowościach, dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w realizacji inwestycji.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM INFORMUJEMY, ŻE W DNIU
21.01.2022r. O GODZ. 18.00 w JAKUBOWICACH KONIŃSKICH
w BUDYNKU DOMU KULTURY PRZY OBWODNICY ODBĘDZIE
SIĘ SPOTKANIE z MIESZKAŃCAMI ul. LUBELSKIEJ (od
obwodnicy do rzeki Ciemięga), BUKOWEJ i STARY TRAKT
w JAKUBOWICACH KONIŃSKIECH (zgodnie z mapką) W
SPRAWIE BUDOWY SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ w RAMACH
PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA. OSOBY
ZAINTERESOWANE SZCZEGÓŁAMI INWESTYCJI PROSZONE
SĄ O PRZYBYCIE.
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